48/2000. (XII. 29.) sz. önk. rendelet

a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról *

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel (továbbiakban: Kisebbségek) kapcsolatos feladatokra fordítandó pénzalap létrehozásáról az alábbi
rendeletet alkotja meg:
l. §

A Képviselő-testület létrehozza a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi alapot (továbbiakban: Kisebbségi Alap).
2. §

A Kisebbségi Alap a Józsefvárosi Kisebbségi Önkormányzatok céljait szolgáló pénzalap.
3. §

(1) Képviselő-testület a Kisebbségi Alapot a Józsefvárosi Kisebbségi Önkormányzatok feladatainak ellátására, programjuk megvalósítására fordítja.
(2) Az alap anyagi támogatást nyújt különösen
a.) a kisebbségek magas szintű önképzéséhez, művelődéséhez, a szabadidő kulturált eltöltéséhez;
b.) ösztöndíj alapításhoz;
c.) kisebbségi nyelv elsajátításához;
d.) a kisebbség nyelvén megjelenő időszakos vagy egyéb kiadói tevékenység folytatásához;
e.) hagyományőrző rendezvények megtartásához;
f.) a képviselt kisebbség helyi ünnepi megemlékezéseihez;
g.) a kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló gyűjtemény alapításához;
h.) határon túli kapcsolattartáshoz.
4. §

A Kisebbségi Alap a Józsefvárosi Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi támogatásának
része.

*

Egységes szerkezetben az 51/2003.(X.07.) ök. sz., valamint a 42/2004.(X.29.) ök. sz. rendeletekben foglaltakkal. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 19/2008.(III.18.) sz. önk. rendelet 1. §-A

5. §

A Képviselő-testület a Kisebbségi Alapra fordítandó előirányzat összegéről a tárgy évi
költségvetés elfogadásával egyidőben dönt.
6. § 1

A Kisebbségi Alapból a józsefvárosi székhellyel rendelkező kisebbségi önkormányzatok
az éves költségvetés elfogadását követően pályázat útján igényelhetnek támogatást.
7. § 2

A pályázat(ok) kiírásáról a Kisebbségi és Emberi Jogi Bizottság az éves költségvetés elfogadását követően dönt.
8. § 3

A pályázatok elbírálásáról az Alap felosztásánál átruházott hatáskörben a Kisebbségi
és Emberi Jogi Bizottság a benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül határoz.

9. §

A 8. §-ban meghatározott döntésnél a pályázatot benyújtó Kisebbségi Önkormányzatok
véleményezési jogot gyakorolnak.
10. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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Módosította az 51/2003.(X.07.) ök. sz. rendelet 1.§-a, valamint a 42/2004.(X.29.) ök. sz. rendelet 1.§-a.
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